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INFORMAČNÝ OBEŽNÍK RLČ SNA č. 1/2019
1.) VÝCVIKOVÁ ORGANIZÁCIA SNA - DTO
V náväznosti na Informačný Obežník 2/2018 Vám v prílohe posielam Výcvikové programy
a ich prílohy vo výcvikovej organizácii DTO SNA s referenčným číslom SK.DTO.03. Zároveň
ich nájdete aj na web stránke https://www.sna.sk/DTO-SNA/
Zoznam výcvikových programov:
 Výcvikový program na získanie PPL(A) v triede SEP(L) alebo TMG, a LAPL(A) v triede
SEP(L) alebo TMG
 Výcvikový program na získanie triednej kvalifikačnej kategórie SEP(L) alebo TMG
pre držiteľov PPL(A) alebo LAPL(A)
 Výcvikový program na získanie kvalifikačnej kategórie na nočné lety VFR
 Výcvikový program na rozšírenie oprávnení pre držiteľov LAPL(S) alebo SPL na TMG
 Výcvikový program na získanie kvalifikačnej kategórie na VLEČENIE VETROŇA
 Výcvikový program na získanie preukazu spôsobilosti SPL.
Zoznam príloh:
Overenie vstupných požiadaviek do výcvikového kurzu
Osobný list žiaka - pilota
Súhlas zákonných zástupcov
Záznam o účasti na výučbe teoretických vedomostí a o preskúšaní z teoretických
vedomostí žiaka – pilota v DTO
5. Osvedčenie o absolvovaní kurzu teoretických vedomostí
6. Záznam z overenia vedomostí z letovej príručky lietadla
7. Osvedčenie o absolvovaní letového výcviku
8. Správa z postupového letového preskúšania
9. Oznámenie o začatí teoretickej výučby a letového výcviku
10. Osvedčenie o absolvovaní výcvikového kurzu na získanie oprávnenia na vlečenie vetroňa
11. Žiadosť o vydanie preukazu žiaka – pilota vetroňov
12. Klasifikačný záznam zo skúšky teoretických vedomostí na získanie preukazu SPL
13. Záznam o účasti žiaka–pilota v kurze teoretických vedomostí na získanie preukazu SPL
14. Protokol priebežného preskúšania žiaka – pilota vetroňov
15. Protokol z praktickej skúšky/preskúšania pilota vetroňa zo základných prvkov techniky
pilotáže.
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2. DOPLNENIE ZOZNAMU INŠTRUKTOROV DO DTO SNA
Žiadam inštruktorov, ktorí si od vydania posledného obežníka vymenili preukazy GLD za SPL,
resp. majú už FI(S) a majú záujem byť za svoj aeroklub zaradený do DTO, aby túto skutočnosť
oznámili na gabor@sna.sk.
3. ZÁKONNÉ POISTENIE LIETADIEL - ALLIANZ
Slovenský národný aeroklub aj pre rok 2019 má uzavretú s poisťovňou Allianz rámcovú poistnú
zmluvu na zákonné poistenie lietadiel. Znenie zmluvy na zákonné poistenie lietadiel nájdete na
http://www.sna.sk/SNA/Poistenie/. V prílohe záujmu o poistenie Vám v prílohe posielam
formulár ktorý je potrebné vyplniť.
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